
Možnosti kulturního vyžití: Brno a okolí 

1. Vila Stiassni – jedná se o funkcionalistickou vilu, která byla 

postavena podle návrhu Ernsta Wiesnera v roce 1929. Po 

druhé světové válce začala sloužit jako luxusní hotel pro 

významné státní návštěvy. Tou první byl prezident Edvard 

Beneš, který ve vile nocoval již v květnu 1945. Po něm 

následoval zástup dalších prominentů. Od roku 2014 

přístupná veřejnosti. Prohlídka s průvodcem, 60 minut. 

 

  

 



2. Labyrint pod Zelným trhem – téměř kilometrový labyrint 

středověkých chodeb a sklepů. Vstup v centru města. 

Prohlídka s průvodcem, 60 minut. 

 

3. Hrad Špilberk – Na hradě Špilberku můžete v současné 

době navštívit čtyři prohlídkové okruhy s průvodcem – Příběh 

hradu, Kasematy, Vodojemy a Bastion a jeden okruh bez 

průvodce – Rozhledna – Královská kaple. 



4. Vila Tugendhat – nejslavnější brněnská vila stojí ve čtvrti 

Černá Pole a je jedinou českou památkou moderní 

architektury zapsanou na Seznam světového kulturního 

dědictví UNESCO. Rezervace lístků však probíhá 3 – 4 

měsíce dopředu, aktuálně vyprodaná. 

 

5. Punkevní jeskyně – jsou to nejvyhledávanější jeskyně 

Moravského krasu – leží dva kilometry od Skalního mlýna, 

cca 30 km od Brna u města Blansko.  Přibližně hodinová 

prohlídka vás provede mohutnými dómy a chodbami s 

krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha a pokračuje 

projížďkou na motorových člunech po vodách podzemní říčky 

Punkvy. Prohlídka s průvodcem, 60 minut. 

 

 

 

  



6. Státní zámek Lednice – se nachází v obci Lednice na 

pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova, v 

Jihomoravském kraji. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi 

nejkrásnější komplexy v České republice.  Prohlídka 

s průvodcem, 45 minut. Lednicko-valtický areál je krajinný 

celek, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší 

komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. 

 

 

  



7. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži – olomoučtí 

biskupové a arcibiskupové si zde vybudovali svou letní 

rezidenci. Zámek je společně s Květnou a Podzámeckou 

zahradou zapsán na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO.  

 


